Revisorerna i Grästorps kommun
Till: Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2017-08-31
Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Grästorps kommuns delårsbokslut per 2017¬
08-31.
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall utvärderas i
delårsrapport och i årsredovisningen.
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om:
> resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat
> delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar:
Måluppfyllelse
I november 2013 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hur det skall definieras. I riktlinjerna anges fem finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Fullmäktige har i budget fastställt ytterligare sju prioriterade verksamhetsmässiga mål för god
ekonomisk hushållning. Det finns ett flertal mått kopplat till de sju prioriterade målen.
Ett av de sju målen är att kommunen ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning. Av
målbeskrivningen framgår att om kommunen lever upp till begreppet god ekonomisk hushållning
avgörs genom en sammanvägd bedömning av de finansiella målen och de verksamhetsmässiga
målen. För de finansiella målen väger resultatmålet tyngst. För verksamhetsmålen ska
bedömningen bygga på om de har nåtts eller har en positiv utveckling. Målen för de budgetmässigt
stora verksamheterna i kommunen väger tyngst.
Vi kan konstatera att samtliga av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning följs
upp i delårsrapporten. I delårsrapporten framgår en sammanfattande analys av måluppfyllelsen.
Kommunstyrelsen bedömer att kommunen lever upp till begreppet god ekonomisk hushållning
utifrån resultatet av både de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen.
I delårsrapporten finns uppföljning och analys av de fem finansiella målen avseende resultat,
beredskap, risk, likviditet och finansieringsgrad av investeringar. Resultatet i delårsbokslutet visar
att alla områden som definierar god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv uppfylls
för perioden. Däremot framgår av prognos för helåret att självfinansieringsgraden av investeringar
inte kommer att uppfyllas.
I delårsrapporten finns uppföljning av kommunfullmäktiges sju verksamhetsmässiga mål och en
bedömning utifrån de mått som är kopplade till målen. I delårsrapporten anges att de stora
verksamheterna såsom förskola, skola och äldreomsorg redovisar en god måluppfyllelse. De
prioriterade måtten bedöms vara uppnådda eller visa på en positiv utveckling med undantag för
måtten för hemtjänsten. V i kan däremot konstatera att några mått inom de stora verksamheterna
visar negativ utveckling och ej uppnått målvärde.
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a §, granskat om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. V i kan
konstatera att balanskravet, de fem finansiella målen samt merparten av de verksamhetsmässiga
målen är uppfyllda. Kommunstyrelsen bedömer utifrån en samlad analys av såväl de finansiella
målen som verksamhetsmässiga målen att kommunen lever upp till begreppet god ekonomisk
hushållning. V i bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt
är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens bedömning att god

ekonomisk hushållning uppnåtts. Enligt vår bedömning är det däremot inte helt tydligt vilka av
de verksamhetsmässiga måtten som är av särskild vikt för god ekonomisk hushållning.
Balanskravet
•
Resultatet för kommunen uppgår till 13,4 mnkr att jämföra med motsvarande utfall per 2016-08¬
31 som uppgick till 27,8 mnkr. Vid en bedömning om det så kallade balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2017 ska resultatet justeras för realisationsresultat. Efter dessa justeringar
prognostiserar kommunen med att uppfylla balanskravet. V i har ingen anledning att göra någon
annan bedömning, beaktat prognosens storlek och de osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå
innebär.
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten, beaktat ovanstående noteringar, i huvudsak är upprättad i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning.
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